
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

1 จ้างก่อสร้างอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30,000,000.00         29,500,000.00 คัดเลือก บริษัท ทวิน เอสพีดี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 29,500,000.00  บริษัท ทวิน เอสพีดี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 29,500,000.00          ราคาท่ีเหมาะสม สพด.130/2562 (001) 1 มิ.ย. 62

2 จ้างบริการตรวจสอบและซ่อมแซมและสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,120,000.00 1,120,000.00 e-bidding บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด       640,000.00 บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด               640,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม  สพด.137/2562(001) 1 มิ.ย. 62

3 จัดซ้ือ ยา Bevacizumab 100 mg/4 ml inj 7,003,150.00           7,003,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 7,003,150.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 7,003,150.00            ราคาท่ีเหมาะสม สพด.119/2562 (001) 4 มิ.ย. 62

4 จัดซ้ือยา Gefitinib 250 mg/tab จ านวน 1 รายการ 8,499,545.00 8,499,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 8,499,545.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 8,499,545.00            ราคาท่ีเหมาะสม สพด.125/2562 (001) 4 มิ.ย. 62

5 จัดซ้ือยา Rituximab SC 1400 mg 3,537,420.00           3,537,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 3,537,420.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 3,537,420.00            ราคาท่ีเหมาะสม สพด.126/2562 (001) 4 มิ.ย. 62

6 จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ Air-Compressor จ านวน 1 รายการ 700,000.00 499,904.00 คัดเลือก บริษัท วิทย์มงคล จ ากัด       499,690.00 บริษัท วิทย์มงคล จ ากัด               499,690.00 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.131/2562 (001) 4 มิ.ย. 62

7 จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 8,085,000.00 8,000,215.00 คัดเลือก บริษัท ทีซัส ซีวิล คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 8,000,000.00    บริษัท ทีซัส ซีวิล คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 8,000,000.00            ราคาท่ีเหมาะสม สพด.132/2562 (001) 4 มิ.ย. 62

8 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 16,200.00              16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด         16,200.00 บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด                 16,200.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0175/62 4 มิ.ย. 62

9 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี จ านวน 18 รายการ                88,120.00              88,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากัด         88,120.00 บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากัด                 88,120.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0176/62 4 มิ.ย. 62

10 จัดซ้ือ Opsar 120 ml.                 1,280.00                1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด          1,280.00 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด                   1,280.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.304-0177/62 4 มิ.ย. 62

11 จัดซ้ือCanine Corona Virus Ag/Canine Parvo Virus Ag Test Kit (CCV+CPV)( ชุด

ตรวจล าไส้อักเสบ+โคโรน่าไวรัสในสุนัข )

29,300.10 29,300.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เลิฟ เพ็ท โปรดักส์ จ ากัด 29,300.10 บริษัท ยู เลิฟ เพ็ท โปรดักส์ จ ากัด 29,300.10 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0178/62 4 มิ.ย. 62

12 จัดซ้ือถุงเก็บเลือด 5,230.00 5,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 5,230.00 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด                   5,230.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0180/62 4 มิ.ย. 62

13 จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจล                 4,500.00                4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด          4,500.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด                   4,500.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0181/62 4 มิ.ย. 62

14 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดเลาะหลอดเลือดท่ีแขนและขา Vein harvest set 1 1 ชุด 478,000.00             450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากัด       450,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากัด               450,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1186/62 4 มิ.ย. 62

15 จัดซ้ือตู้แช่แข็ง -30 องศาเซลเซียส จ านวน 1 เคร่ือง 400,000.00             370,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด       370,000.00 บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด               370,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1220/62 4 มิ.ย. 62

16 เช่ารถปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 22,000.00              14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด         14,500.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                 14,500.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1268/62 4 มิ.ย. 62

17 เช่าพ้ืนท่ีห้องประชุม 166,400.00             166,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)       166,400.00 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)               166,400.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1288/62 4 มิ.ย. 62

18 จัดซ้ือตู้เก็บของชนิดพับได้ จ านวน 2 ตู้ 8,000.00                8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด          7,400.00 บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด                   7,400.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1294/62 4 มิ.ย. 62

19 จัดจ้างท าป้ายแจ้งข้ันตอนการใช้กระดาษเช็ดมือ 2,996.00                2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด          2,996.00 บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด                   2,996.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1297/62 4 มิ.ย. 62

20 จ้างเหมาบริการผลิตถ้วยรางวัล จ านวน 7 ช้ิน 57,245.00 57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกศิลปกรุงเทพ จ ากัด 57,245.00 บริษัท เอกศิลปกรุงเทพ จ ากัด 57,245.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1298/62 4 มิ.ย. 62

21 จัดซ้ือผ้าพันแขนส าหรับวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด 78,000.00 บริษัท โซวิค จ ากัด 78,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1301/62 4 มิ.ย. 62

22 จัดซ้ือผ้าพันแขนส าหรับวัดความดันโลหิต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 3,000.00 บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 3,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1306/62 4 มิ.ย. 62

23 จัดซ้ืออะไหล่ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด 5,500.00 บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด 5,500.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1307/62 4 มิ.ย. 62

24 จัดซ้ือ Battery and Harness Kit ส าหรับเคร่ือง Infusion Pump ย่ีห้อ Baxter 20,116.00 20,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,116.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,116.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1308/62 4 มิ.ย. 62

25 จัดซ้ือตรายาง จ านวน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,430.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,430.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1311/62 4 มิ.ย. 62

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 19,185.00 19,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 14,750.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 14,750.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1317/62 4 มิ.ย. 62

27 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 41,000.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,400.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,400.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1318/62 4 มิ.ย. 62

28 จัดซ้ือป้ายรัดข้อมือพลาสติกผู้ใหญ่ขาวเนียน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด 2,100.00 บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด 2,100.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1339/62 4 มิ.ย. 62

29 จัดซ้ืออะไหล่ 44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด 44,298.00 บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด 44,298.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1323/62 4 มิ.ย. 62

30 จ้างบริการกู้ข้อมูลตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด         15,000.00 บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด                 15,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1234/62 5 มิ.ย. 62

31 จัดซ้ือครุยวิทยฐานะ 173,049.00 173,049.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ครุย วีไอพี โดย นางสาว หอมหวล ปานพิมพ์ 173,049.00 ร้าน ครุย วีไอพี โดย นางสาว หอมหวล ปานพิมพ์ 173,040.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1322/62 5 มิ.ย. 62

32 จัดซ้ือกล่องใส่เอกสารชนิดกระดาษ 3 ช่อง                 7,695.01                7,695.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)          7,695.01 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                   7,695.01 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1337/62 5 มิ.ย. 62

33 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ                99,456.50              99,456.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซีสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด         99,456.50 บริษัท เมโทรซีสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด                 99,456.50 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1331/62 6 มิ.ย. 62

34 จัดซ้ือวัสดุ 8,380.00 7,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)          7,045.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)                   7,045.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1332/62 6 มิ.ย. 62

35 จัดซ้ือวัสดุ 8,700.50                9,711.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)          9,711.34 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                   9,711.34 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1333/62 6 มิ.ย. 62

36 เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 52,000.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด         51,360.00 บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด                 51,360.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1366/62 6 มิ.ย. 62

37 จ้างเหมาผู้ประสานงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชญา สุพัฒนศิรินันท์         12,000.00 นายพิชญา สุพัฒนศิรินันท์                 12,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1367/62 6 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

38 จัดซ้ือหนังสือ CT Cardiac Imaging Techniqure Nermol Anatumy And Variations                80,000.00              80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์ จงจิระศิริ         80,000.00 นายสุทธิพงษ์ จงจิระศิริ                 80,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1368/62 6 มิ.ย. 62

39 จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์                14,980.00              14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์ มูฟ จ ากัด         14,980.00 บริษัท แม็กซ์ มูฟ จ ากัด                 14,980.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1342/62 7 มิ.ย. 62

40 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED              100,000.00              32,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)         32,400.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)                 32,400.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1373/62 7 มิ.ย. 62

41 จัดซ้ือยา Sorafenib 200 mg tabจ านวน 1 รายการ            1,670,505.40          1,670,505.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 1,670,505.40    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 1,670,505.40            ราคาท่ีเหมาะสม สพด.127/2562 (001) 10 มิ.ย. 62

42 จ้างเหมาบริการซักอบรีด-ผ้าแบบครบวงจร          13,560,000.00         13,560,000.00 e-bidding บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด       976,285.16 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด               976,285.16 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.89/2562(001) 11 มิ.ย. 62

43 ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ          13,000,000.00         13,033,564.31 e-bidding บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) 10,800,000.00 บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) 10,800,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.103/2562 (001) 11 มิ.ย. 62

44 จ้างบริหารจัดการส่ือสังคมออนไลน์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์            4,500,000.00          4,500,000.00 e-bidding บริษัท ดอท เจพีจี จ ากัด     3,883,351.00 บริษัท ดอท เจพีจี จ ากัด             3,883,351.00 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.129/2562(001) 12 มิ.ย. 62

45 จัดซ้ือเข็มกลัด จภ. (เข็มวิทยฐานะ ส าหรับนักศึกษา ทรงรี สีน้ าเงิน ขอบเงิน ขนาด 5 ซม.)                50,000.00              45,838.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคเตอร์         45,838.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคเตอร์                 45,838.80 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1236/62 13 มิ.ย. 62

46 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ              327,163.20             327,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด       327,163.20 บริษัท โฟทีก้า จ ากัด               327,163.20 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1326/62 13 มิ.ย. 62

47 จัดซ้ือตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จ านวน 1 เคร่ือง 1,300,000.00 1,300,000.00 e-bidding บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด 1,300,000.00 บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด 1,075,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.140/2562(001) 14 มิ.ย. 62

48 จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ จ านวน 1 รายการ 1,200,000.00 1,250,000.00 e-bidding บริษัท โซวิค จ ากัด 3,296,000.00 บริษัท โซวิค จ ากัด 3,296,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.141/2562 (001) 14 มิ.ย. 62

49 จ้างเหมาบริการผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติฯ จ านวน 1 งาน 270,000.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-เรด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 267,500.00 บริษัท ที-เรด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 267,500.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1309/62 14 มิ.ย. 62

50 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 4,937.78 4,937.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,937.78 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,895.58 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1379/62 14 มิ.ย. 62

51 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเคล่ือนท่ี จ านวน 3 เคร่ือง 180,000.00 147,018.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 147,018.00 บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 147,018.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1402/62 14 มิ.ย. 62

52 จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตยาและอาหารเสริม ณ ต าหนักพิมานมาศ ต.พลูตาหลวง อ.

สัตหีบ จ.ชลบุรี

120,000,000.00 120,270,000.00 คัดเลือก บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 117,800,000 บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 117,800,000 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.133/2562 (001) 15 มิ.ย. 62

53 จัดซ้ือฉลากกระดาษ (29*62 มม.) ด า/ขาว จ านวน 2 รายการ 2,240,575.00 2,001,800.00 e-bidding บริษัท แอล.เจ. จ ากัด 264,900.00      บริษัท แอล.เจ. จ ากัด 264,900.00              ราคาท่ีเหมาะสม สพด.81/2561(001) 17 มิ.ย. 62

54 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 44,000.00        บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 44,000.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1327/62 17 มิ.ย. 62

55 จัดซ้ือโต๊ะท างาน 150x80x75 ซม. 65,000.00 54,002.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 54,002.90 บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 54,002.90 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1328/62 17 มิ.ย. 62

56 ค่าจ้างเหมาบริการ 379,850.00 379,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คูนาปา ทราเวิลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 379,850.00 บริษัท คูนาปา ทราเวิลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 379,850.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1420/62 17 มิ.ย. 62

57 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา อาคารบริหาร 2 ช้ัน 3 กสท. 330,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 300,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 300,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1412/62 18 มิ.ย. 62

58 จ้างเหมาแต่งเพลงใหม่และค่าใช้ลิขสิทธ์ิ 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 428,000.00 บริษัท เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 428,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1414/62 18 มิ.ย. 62

59 ค่าจ้างเหมาบริการ 330,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 321,000.00 บริษัท เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 321,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1418/62 18 มิ.ย. 62

60 จัดซ้ือยา infervac inj 10 ml. จ านวน 33 ขวด 22,800.03 22,800.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 22,800.03 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 22,800.03 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0195/62 18 มิ.ย. 62

61 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 375,000.00 146,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 146,250.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 146,250.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1330/62 21 มิ.ย. 62

62 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 65 ชุด 325,000.00 166,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 166,920.00 บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 166,920.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1334/62 21 มิ.ย. 62

63 จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 10 ตัว 200,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 166,000.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 166,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1364/62 21 มิ.ย. 62

64 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 91,873.96 91,873.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 91,873.96 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 91,873.96 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1370/62 21 มิ.ย. 62

65 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 54,570.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง ทวี ศิลป์ 51,000.00 ทวี ศิลป์ 51,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1374/62 24 มิ.ย.62

66 เช่ารถตู้ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1444/62 24 มิ.ย. 62

67 จ้างท าป้ายไวนิล 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พีทูเอสเมคเกอร์ จ ากัด 5,600.00 บริษัท  พีทูเอสเมคเกอร์ จ ากัด 5,600.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1460/62 24 มิ.ย. 62

68 ชุดเคร่ืองมือส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ จ านวน 2 รายการ 1,050,000.00 951,298.00 e-bidding บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 856,735.20      บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 856,735.20              ราคาท่ีเหมาะสม สพด.145/2562 (001) 25 มิ.ย. 62

69 กระเป๋ายาขนาด 6 x 12 x 6.25 น้ิว จ านวน 200 ใบ 80,000.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 74,900.00 บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 74,900.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1335/62 25 มิ.ย. 62

70 จัดซ้ือเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ จภ. จ านวน 2 รายการ 2,000,000.00 1,959,000.00 คัดเลือก บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 1,959,000.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 1,959,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1376/62 25 มิ.ย. 62

71 จัดซ้ือกระเป๋ายาขนาด 6.5 x 10 x 6 น้ิว 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 42,800.00 บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 42,800.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1383/62 25 มิ.ย. 62

72 จัดซ้ือถุงมือส าหรับตู้เตรียมยาเคมีบ าบัด (Isolator) 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 16,050.00 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 16,050.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1387/62 25 มิ.ย. 62

73 จัดซ้ืออุปกรณ์ของเคร่ืองอบฆ่าเช้ือหัวกรอและเปล่ียนอะไหล่หัวกรอ จ านวน 9 รายการ 118,900.00 118,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 118,900.00 บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 118,900.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1396/62 25 มิ.ย. 62

74 จัดซ้ือวัสดุส าหรับประชุม จ านวน 6 รายการ 3,564.56 3,864.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,864.56 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,864.56 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1410/62 25 มิ.ย. 62

75 จัดจ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ 110,000.00 108,926.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 108,926.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 108,926.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1421/62 25 มิ.ย. 62
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

76 จัดซ้ือตรายาง จ านวน 3 รายการ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,490.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,490.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1424/62 25 มิ.ย. 62

77 จัดจ้างท าชุดนิทรรศการ Parabola Blue 4x3 21,300.00 21,293.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน 21,293.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน 21,293.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1430/62 25 มิ.ย. 62

78 จ้างเหมาบริการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย โปรไฟล์ จ ากัด 499,690.00 บริษัท ไอเดีย โปรไฟล์ จ ากัด 499,690.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1431/62 25 มิ.ย. 62

79 เช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 5,000.00 บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 5,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1433/62 25 มิ.ย. 62

80 จัดซ้ือวัสดุส าหรับแคมเปญสุขภาพฯ จ านวน 2 รายการ 17,548.00 17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 17,548.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 17,548.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1434/62 25 มิ.ย. 62

81 จัดซ้ือเส้ือส าหรับแคมเปญสุขภาพฯ จ านวน 3 รายการ 251,450.00 251,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด 251,450.00 บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด 251,450.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1435/62 25 มิ.ย. 62

82 จ้างท าป้ายไวนิล 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.เจ.ไฟว์.โฆษณา 3,500.00 เอ็ม.เจ.ไฟว์.โฆษณา 3,500.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1436/62 25 มิ.ย. 62

83 จ้างผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ จ านวน 1 งาน 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 32,100.00 บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 32,100.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1446/62 25 มิ.ย. 62

84 จ้างผลิตส่ือโฆษณาทางวิทยุ จ านวน 1 งาน 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 497,550.00 บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 497,550.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1447/62 25 มิ.ย. 62

85 เช่ารถบัส จ านวน 3 เดือน 150,000.00 127,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีคอฟท์ กรุ๊ป จ ากัด 127,608.00 บริษัท วีคอฟท์ กรุ๊ป จ ากัด 127,608.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1448/62 25 มิ.ย. 62

86 จัดจ้างโครงการเพ่ิมก าลังไฟฟ้าห้อง Datacenter 500,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 495,000.00 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 495,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1455/62 25 มิ.ย. 62

87 จัดซ้ือชุดจานลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ 363,800.00 363,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 363,800.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 363,800.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0187/62 25 มิ.ย. 62

88 จัดซ้ือยา Marbocyl จ านวน 3 รายการ 20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์เอเบ้ิลเทรดด้ิง จ ากัด 20,100.00 บริษัท เบสท์เอเบ้ิลเทรดด้ิง จ ากัด 20,100.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0189/62 25 มิ.ย. 62

89 จัดซ้ืออาหารสัตว์ป่วย จ านวน 216 กระป๋อง 22,680.00 22,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 22,680.00 บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 22,680.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0190/62 25 มิ.ย. 62

90 จัดซ้ือวัสดุเย็บแผล (PDS) 321,096.30 321,096.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 321,096.30 บริษัท  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 321,096.30 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0192/62 25 มิ.ย. 62

91 จัดซ้ือ Stockinette จ านวน 4 รายการ 13,025.00 13,025.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี 13,025.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี 13,025.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0198/62 25 มิ.ย. 62

92 จัดซ้ือเคร่ืองจ้ีและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ 300 วัตต์ จ านวน 1 รายการ 980,000.00 980,000.00 e-bidding บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 160,000.00 บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 160,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.136/2562(001) 26 มิ.ย. 62

93 จัดซ้ือชุดกล้องส าหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีทัศน์ จ านวน 1 รายการ 1,009,298.90 1,009,298.90 e-bidding บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 985,000.00 บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 985,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม สพด.138/2562(001) 26 มิ.ย. 62

94 จัดซ้ือ ยา Sevoflurane 130,500.00 130,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบรนท์ ไบโอเทค จ ากัด 130,500.00 บริษัท แบรนท์ ไบโอเทค จ ากัด 130,500.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0179/62 26 มิ.ย. 62

95 จัดซ้ือ Adult Cuff ส าหรับเคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน 3 ผืน 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวทแอนน่ีมอล์ล 11,700.00 ร้าน เวทแอนน่ีมอล์ล 11,700.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0186/62 26 มิ.ย. 62

96 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 26,970.00              26,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จ ากัด 26,970.00        บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จ ากัด 26,970.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ304-0188/62 26 มิ.ย. 62

97 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 85,000.00 61,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 61,050.00        บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 61,050.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1129/62 26 มิ.ย. 62

98 จัดซ้ือเสาน้ าเกลือ จ านวน 4 ชุด 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 6,400.00         บริษัท  อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 6,400.00                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1287/62 26 มิ.ย. 62

99 ชุดป้องกันสารเคมีสว่นบุคคล จ านวน 10 ชุด 50,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 48,000.00        บริษัท  อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 48,000.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1290/62 26 มิ.ย. 62

100 จัดซ่ือ Laryngoscope( ชุดส่องหลอดลม ) จ านวน 6 ชุด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด 24,000.00        บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด 24,000.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1295/62 26 มิ.ย. 62

101 จัดซ้ือ Adult Cuff ส าหรับเคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน 2 ผืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,000.00         บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,000.00                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1320/62 26 มิ.ย. 62

102 จัดซ้ือฮาร์ดดิสก์ จ านวน 1 ลูก 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 7,500.00         บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 7,500.00                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1324/62 26 มิ.ย. 62

103 เช่าพ้ืนท่ีห้องประชุม 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 24,500.00        สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 24,500.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1340/62 26 มิ.ย. 62

104 จัดซ้ือชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flow meter) จ านวน 4 ชุด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 25,000.00        บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 25,000.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1341/62 26 มิ.ย. 62

105 จัดซ้ือส่ิงของบริจาค จ านวน 2 รายการ 12,000.00 7,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 20,000.00        บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 20,000.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1344/62 26 มิ.ย. 62

106 จัดซ้ืออ่างหัตถการแบบมีตะแกรงพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ตัว 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด 52,000.00 บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด 52,000.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1346/62 26 มิ.ย. 62

107 จัดซ้ือตรายาง จ านวน 8 รายการ 3,685.00 3,685.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 3,685.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 3,685.00                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1351/62 26 มิ.ย. 62

108 จัดซ้ือฐานข้อมูล Institution Online Subscription 199,998.00             199,998.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 199,998.00      บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 199,998.00              ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1352/62 26 มิ.ย. 62

109 จัดซ้ือเคร่ืองเข้าเล่ม จ านวน 1 เคร่ือง 18,500.00 17,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 17,575.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 17,575.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1355/62 26 มิ.ย. 62

110 จัดซ้ือหนังสือ วารสาร จ านวน 72 รายการ 328,946.50 328,946.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 328,946.50 บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 328,946.50 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1357/62 26 มิ.ย. 62

111 จัดซ้ือชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ จ านวน 16 ชุด 57,600.00 57,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 57,440.00 บริษัท  อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 57,440.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1360/62 26 มิ.ย. 62

112 จัดซ้ือหมวกพยาบาล สีขาวโอโม่ จ านวน 50 ใบ 8,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพ์ชนก  จ่ันหนู 7,000.00 น.ส. พิมพ์ชนก  จ่ันหนู 7,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1361/62 26 มิ.ย. 62

113 จัดซ้ือหนังสือ วารสาร จ านวน 8 รายการ 303,820.00 303,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 303,820.00 บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 303,820.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1362/62 26 มิ.ย. 62
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

114 แผ่นวัดค่าชีวเคมีในเลือด  EG7+each cartridge (REF-03P76-25)  Transmedic จ านวน

 3 ช้ิน

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00 บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1363/62 26 มิ.ย. 62

115 เช่าเคร่ือง Cusa Excel 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 200,000.00 บริษัท  เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 200,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1369/62 26 มิ.ย. 62

116 จัดซ้ือกล้องส่องตรวจโพรงจมูก จ านวน 1 ชุด 99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ปกรณ์ภัณฑ์  เมดิคอล ซัพพลาย 99,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ปกรณ์ภัณฑ์  เมดิคอล ซัพพลาย 99,400.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1372/62 26 มิ.ย. 62

117 จัดซ้ือพัดลม จ านวน 4 เคร่ือง 9,760.00 9,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 9,760.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 9,760.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1375/62 26 มิ.ย. 62

118 จ้างท าบอร์ดนิทรรศการ จ านวน 1 งาน 5,900.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 5,885.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 5,885.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1377/62 26 มิ.ย. 62

119 จัดซ้ือดอกไม้ตกแต่งบอร์ดนิทรรศการ 20,500.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญรส แช่มอุบล 19,000.00 นางกัญญรส แช่มอุบล 19,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1378/62 26 มิ.ย. 62

120 จัดซ้ือถุงผ้าบรรจุส่ิงของพระราชทาน จ านวน 2,000 ใบ 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาวัณย์ การ์เมนท์ จ ากัด 107,000.00 บริษัท ลาวัณย์ การ์เมนท์ จ ากัด 107,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1386/62 26 มิ.ย. 62

121 เช่าใช้บริการแผ่นวัดรังสี OSL 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 23,400.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 23,400.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1388/62 26 มิ.ย. 62

122 จัดซ้ืออะไหล่ชุดยึดขวดน้ าเก้าอ้ีท าฟัน C8 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 5,000.00 บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 5,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1397/62 26 มิ.ย. 62

123 จัดซ้ือUltravist 300 (100 ml.) 147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 147,660.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 147,660.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1403/62 26 มิ.ย. 62

124 จัดซ้ือคูลเลอร์น้ าเย็น จ านวน 6 ใบ 30,000.00 18,939.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค 18,939.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค 18,939.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1404/62 26 มิ.ย. 62

125 จัดซ้ือ Adult Cuff ส าหรับเคร่ืองวัดความดันโลหิต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 3,000.00 บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 3,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1406/62 26 มิ.ย. 62

126 จ้างเหมาติดต้ังอ่างล้างมือและเดินระบบประปา จ านวน 1 งาน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิชยา จ ากัด 108,000.00 บริษัท นิชยา จ ากัด 108,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1419/62 26 มิ.ย. 62

127 จ้างท าพระรูปองค์ประธานพร้อมข้อความและตราสัญลักษณ์ 20,000.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 19,581.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 19,581.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1432/62 26 มิ.ย. 62

128 จัดซ้ือ Adult Cuff ส าหรับเคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน 1 ผืน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 1,500.00 บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 1,500.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1454/62 26 มิ.ย. 62

129 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงการเดินท่อจ่ายน้ า 12,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเทค จ ากัด 10,000.00 บริษัท วอเทค จ ากัด 10,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1461/62 26 มิ.ย. 62

130 จัดซ้ือถังขยะ จ านวน 4 ใบ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจิด จ ากัด 2,073.66 บริษัท  เจนบรรเจิด จ ากัด 2,073.66 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1348/62 27 มิ.ย. 62

131 จัดซ้ือคริปเด็กอ่อนพร้อมเบาะ จ านวน 4 เตียง 48,000.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด 33,600.00        บริษัท  วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด 33,600.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1222/62 27 มิ.ย. 62

132 จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจด้วยมือบีบแบบเด็ก จ านวน 1 เคร่ือง 7,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดีเวลล์ จ ากัด 6,000.00 บริษัท  ไอดีเวลล์ จ ากัด 6,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1223/62 27 มิ.ย. 62

133 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 50 กล่อง 285,000.00 285,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอเรีย อิงค์ จ ากัด 285,000.00 บริษัท  แอเรีย อิงค์ จ ากัด 285,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1325/62 27 มิ.ย. 62

134 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักเด็กชนิดดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง 5,000.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 3,500.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 3,500.00                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1227/62 27 มิ.ย. 62

135 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 398,400.00 398,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 398,400.00      บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 398,400.00              ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1321/62 27 มิ.ย. 62

136 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 น้ิว 9,000.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,540.00         บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,540.00                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1343/62 27 มิ.ย. 62

137 จัดซ้ือถุงห้ิว 9*18" 2,969.25 2,969.25 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 2,969.25         แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 2,969.25                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1349/62 27 มิ.ย. 62

138 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 50 กล่อง 285,000.00 285,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอเรีย อิงค์ จ ากัด 285,000.00 บริษัท  แอเรีย อิงค์ จ ากัด 285,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1350/62 27 มิ.ย. 62

139 จัดซ้ือตรายาง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,100.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,100.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1353/62 27 มิ.ย. 62

140 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ 452,995.20 452,995.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 452,995.20 บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 452,995.20 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1354/62 27 มิ.ย. 62

141 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 185,400.00 185,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 173,554.00 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 173,554.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1358/62 27 มิ.ย. 62

142 จัดซ้ือกระดุมประดับชุดครุย 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 51,360.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 51,360.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1371/62 27 มิ.ย. 62

143 จัดซ้ือถังขยะ จ านวน 2 รายการ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,122.97         บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,122.97                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1347/62 28 มิ.ย. 62

144 จัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากัด 400,000.00 บริษัท  โซวิค จ ากัด 400,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1380/62 27 มิ.ย. 62

145 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ 51,245.00 51,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 36,645.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 36,645.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1381/62 27 มิ.ย. 62

146 จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืม (น้ าร้อน-น้ าเย็น) จ านวน 4 เคร่ือง 50,000.00 47,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 47,460.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 47,460.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1382/62 27 มิ.ย. 62

147 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 22,000.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 19,700.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 19,700.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1384/62 27 มิ.ย. 62

148 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED 43 น้ิว จ านวน 10 เคร่ือง 200,000.00 115,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 115,900.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 115,900.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1385/62 27 มิ.ย. 62
149 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ 64,600.00 64,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 62,798.30 บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 62,798.30 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1389/62 27 มิ.ย. 62

150 จัดซ้ือ O-18 enriched normalized water 168,525.00 168,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 168,525.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 168,525.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1391/62 27 มิ.ย. 62

151 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED 32 น้ิว 9,430.00 6,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 6,590.00         บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 6,590.00                  ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1392/62 27 มิ.ย. 62

4 / 5



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

152 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี Samarium - 153 EDTMP 10,753.50 10,753.50 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 10,753.50 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 10,753.50 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1393/62 27 มิ.ย. 62

153 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 8,346.00 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 8,346.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1395/62 27 มิ.ย. 62

154 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 17,641.45 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 17,641.45 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1400/62 27 มิ.ย. 62

155 จัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า 50,000.00 38,306.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค 38,306.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค 38,306.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1407/62 27 มิ.ย. 62

156 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงสถานท่ีภายในศูนย์การแพทย์ ฯ จ านวน 1 งาน 100,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิชยา จ ากัด 96,000.00 บริษัท นิชยา จ ากัด 96,000.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1409/62 27 มิ.ย. 62

157 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด 8,239.00 บริษัท  ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด 8,239.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1413/62 27 มิ.ย. 62

158 จัดซ้ืออะไหล่ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์ จ ากัด 7,704.00 บริษัท วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์ จ ากัด 7,704.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1415/62 27 มิ.ย. 62

159 จัดซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดกระจกตา จ านวน 1 ชุด 241,679.00 241,679.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 241,679.00 บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 241,679.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1422/62 27 มิ.ย. 62

160 จัดซ้ือน้ ายาล้างขวดนม จ านวน 20 ขวด 2,204.20 2,204.20 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 2,204.20 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 2,204.20 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1425/62 27 มิ.ย. 62

161 จัดซ้ือคัตเตอร์ขนาดใหญ่ จ านวน 50 อัน 3,557.22 3,557.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,557.22 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,557.22 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1427/62 27 มิ.ย. 62

162 จัดซ้ือล้อรถเข็น จ านวน 4 ล้อ 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูไนเทค ซายน์ จ ากัด 23,600.00 บริษัท  ยูไนเทค ซายน์ จ ากัด 23,600.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1438/62 27 มิ.ย. 62

163 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ 13,161.00 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 13,161.00 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 13,161.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1440/62 27 มิ.ย. 62

164 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,750.80 4,750.80 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 4,750.80 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 4,750.80 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1441/62 27 มิ.ย. 62

165 จัดซ้ือวัดสุส านักงาน 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ส วิช่ัน จ ากัด 16,050.00 บริษัท มาร์ส วิช่ัน จ ากัด 16,050.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1442/62 27 มิ.ย. 62

166 จ้างพิมพ์คู่มือโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพของสมองฯ 66,000.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง นาย ไพศาล  ตันธนวัฒน์ 23,540.00 นาย ไพศาล  ตันธนวัฒน์ 23,540.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1458/62 27 มิ.ย. 62

167 จัดซ้ือเคร่ืองไมโครเวฟ จ านวน 10 เคร่ือง 50,000.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค 33,170.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค 33,170.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1405/62 28 มิ.ย. 62

168 จ้างท าป้ายอะคิลิค 16,000.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 15,515.00        อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 15,515.00                ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1457/62 28 มิ.ย. 62

169 จัดซ้ือลูกบิด 1,200.00 735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 735.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 735.00 ราคาท่ีเหมาะสม อซ.04-1479/62 28 มิ.ย. 62

175,431,881.81          155,803,581.99

รวมวงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ) 175,431,881.81

รวมวงเงินท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 155,803,581.99

ประหยัดงบประมาณ 19,628,299.82
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